
AGENDA
in de Kempenaer

wo. 1 mei | 19.30-21.30 uur
Handwerken

do. 2 mei | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

do. 2 mei | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

wo. 8 mei | 19.30-21.30 uur
Handwerken

do. 9 mei | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje

do. 9 mei | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

vr. 10 mei | 18.00 uur  
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken 

za. 11 mei | 20.00-22.00 uur
BINGO

wo. 15 mei | 19.30-21.30 uur
Handwerken

do. 16 mei | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje

do. 16 mei | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

wo. 22 mei | 19.30-21.30 uur
Handwerken

do. 23 mei | 9.00-12.00 uur
Bakje doen 

gezellig, praatje, spelletje 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN MEI 2019

Voor alle inwoners van de wijk!

HEERENVEEN REGEN-
BOOGGEMEENTE  
De gemeenteraad heeft 15 april 
unaniem het beleid vastgesteld 
om een positief klimaat m.b.t. 
seksuele en genderdiversiteit te 
bevorderen.

Donderdag 18 april hebben  
36 partijen de ‘Regenboog  
overeenkomst’ ondertekend.
Wijkbelang Heerenveen-midden 
heeft ook ondertekend.

OPSCHOONDAG 
OP 23 MAART 

Wijkbelang Heerenveen-Midden deed 
op zaterdag 23 maart 2019 mee aan de 
landelijke opschoondag vanuit wijk-
centrum De Kempenaer.

Vanaf 09.30 uur kwamen een aantal  
mensen naar het wijkcentrum de Kem-
penaer om een rondgang door de wijk 
Heeenveen-midden te maken om aan- 
wezig vuil op te ruimen. Na afloop was 
er voor iedereen soep en een broodje.  
Het treintje van Clean-team Heerenveen 
kwam ook nog langs.

Het is mogelijk om een straat binnen 
de wijk te “adopteren” voor het schoon-
houden daarvan.  U kunt zich daarvoor 
aanmelden op de website van   
Nederland Schoon 

AED ONTHULLING  
OP 12 APRIL

Na een demonstratie reanimeren, ont-
hulde wethouder `Zoetendal de AED 
die naast de ingang van De Kempenaer 
hangt en dus 24 uur per dag bereikbaar 
is. Het belang van snelle actie na een  
calamiteit werd weer onderstreept.  
Wij zouden veel meer mensen in  
de wijk willen hebben die kunnen  
reanimeren.  
 
Wie dat wil kan zich bij ons melden en 
dan organiseren wij een cursus in het 
wijkcentrum.



do. 23 mei | 10.00-11.00 uur  
inloopspreekuur  

Meitinkers

vr. 24 mei | 18.00 uur
Gezellig samen eten 

€ 4,50 excl drinken

wo. 29 mei | 19.30-21.30 uuur
Handwerken

do. 30 mei 
Hemelvaartsdag

MEI  2019

HARTELIJK DANK  
VOOR DE HULP!
Ingmar Bouma van MTF accountants 

heeft ons geweldig geholpen bij het 

samenstellen van ons financieel 

jaaroverzicht.

COLOFON
De nieuwsbrief is een uitgave van  

Wijkbelang Heerenveen-midden.

www.wijkheerenveenmidden.nl         
E-MAIL: bestuur@heerenveen-midden.nl 

Ruimte verhuur: dekempenaerverhuur 

@heerenveen-midden.nl

Wijkcentrum De Kempenaer
Dr. Wumkeslaan 4,  
8442 EM Heerenveen
MOBIEL  06-55 21 75 83

NUTTIGE INFORMATIE
Tel. wijkbeheer 0513 - 617 784
Buurtvereniging Saskia
www.buurtverenigingsaskia.nl
Lid worden: 06-13 76 05 40

Dierenambulance  
de Tjonger 
Twee bewoners van wijk Heerenveen-

midden zijn vrijwilliger bij Dieren-

ambulance de Tjonger.  Vandaar dat u de 

auto ongetwijfeld geregeld in onze wijk 

aantreft. Beide heren zijn inmiddels de 

70 gepasseerd maar denken er nog niet 

over om ermee te stoppen. 

Jelte Stoelwinder is bijna aan zijn 25 jarig 

jubileum toe en Bonne Reinders is er ook 

al meer dan  15 jaar actief bij betrokken. 

Het werkgebied van de dierenambulance 

de Tjonger zijn de gemeenten Heerenveen 

en Weststellingwerf. En ze is 24 uur per 

dag bereikbaar. Voor een uitgebreide 

informatie over de dierenambulance  

kunt u terecht op de website  

COMPUTERHULP 
De computerhulp is van mei t/m 

augustus niet aanwezig. Vanaf 

september zijn de medewerkers er 

weer iedere woensdagmiddag om 

u van dienst te zijn. Bij voldoende 

belangstelling kunnen ook workshops 

gegeven worden.  Hebt u wensen,  

laat dat dan alvast weten.

VERHALEN VERTELLEN
In de nieuwsbrief van februari kondigde 
ik aan dat ik bij inwoners langs kom. 
Dat project gaat nog steeds door.  
Ik hoop dat ook u mij wilt ontvangen 
als ik bij u aanbel. We willen graag  
praten over het wonen in de wijk en 
veel meer. Er komen mooie verhalen 
los. Na de zomer gaan we kijken wat 
we er mee kunnen doen. Hebt u ideeën 
dan hoor ik het graag.  Wim Swart

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN
Voor alle inwoners van de wijk!

Hollandse avond was een suc
ces.

    Sfeervol en gezellig.


